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Sygnatura akt: FBI 3054/4/2010

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na udzielenie i obs ug  d ugoterminowego kredytu

w kwocie 1.245.000 z .

w post powaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (tekst
jednolity 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z pó niejszymi zmianami) o warto ci zamówienia
poni ej 193.000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obs uga d ugoterminowego kredytu w kwocie
1.245.000 z  (s ownie: jeden milion dwie cie czterdzie ci pi  tysi cy z otych), w zwi zku
z planowanym deficytem bud etu Gminy I owa w 2010 roku na dofinansowanie wydatków
zwi zanych z realizacj  zada  inwestycyjnych.

1. ZAMAWIAJ CY

Nazwa zamawiaj cego: Gmina I owa
Adres zamawiaj cego: 68-120 I owa    ul. eromskiego 27
NIP: 924-18-02-585
REGON: 970770853
Tel: (68) 368-14-00   Faks: (68) 368-14-01
E-mail: ilowa@ilowa.pl
Godziny urz dowania (pracy):   pn.          800 - 1600

wt. – pt. 730 - 1530

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony art. 39–46 ustawy Prawo zamówie  publicznych, w zwi zku z art. 10
ust. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych o warto ci zamówienia mniejszej ni  kwoty
okre lone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówie
publicznych tj. 193.000 euro.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obs uga d ugoterminowego kredytu w kwocie
1.245.000 z  (s ownie: jeden milion dwie cie czterdzie ci pi  tysi cy z otych), w zwi zku
z planowanym deficytem bud etu Gminy I owa w 2010 roku na dofinansowanie wydatków
inwestycyjnych.
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Numer CPV: 66.11.30.00-5 – us ugi udzielania kredytu.

a) Kwota kredytu 1.245.000,00 PLN
b) Walut  kredytu b dzie z oty polski ( PLN )
c) Kredyt b dzie uruchomiony na pisemn  dyspozycj  Zamawiaj cego, w formie przelewu

na wskazany rachunek bankowy w jednej transzy:
1.245.000,00 z          - 15 grudnia 2010 roku.

      Dopuszcza si  mo liwo  zmiany wysoko ci i terminu uruchomienia transz kredytu.
d) Okres kredytowania do 31.12.2016 roku.
e) Harmonogram sp aty rat kapita owych kredytu w nast puj cych terminach

i wysoko ciach:
31.03.2011          - 51.875,00 z
30.06.2011          - 51.875,00 z
30.09.2011          - 51.875,00 z
31.12.2011          - 51.875,00 z
31.03.2012          - 51.875,00 z
30.06.2012          - 51.875,00 z
30.09.2012          - 51.875,00 z
31.12.2012          - 51.875,00 z
31.03.2013          - 51.875,00 z
30.06.2013          - 51.875,00 z
30.09.2013          - 51.875,00 z
31.12.2013          - 51.875,00 z
31.03.2014          - 51.875,00 z

      30.06.2014          - 51.875,00 z
      30.09.2014          - 51.875,00 z
      31.12.2014          - 51.875,00 z
      31.03.2015          - 51.875,00 z
      30.06.2015          - 51.875,00 z
      30.09.2015          - 51.875,00 z
      31.12.2015          - 51.875,00 z

31.03.2016          - 51.875,00 z
      30.06.2016          - 51.875,00 z
      30.09.2016          - 51.875,00 z

31.12.2016          - 51.875,00 z
Ogó em:           1.245.000,00 z

f) Sp ata odsetek – odsetki sp acane b  w okresach kwartalnych tj.: 31 marca, 30 czerwca,
30 wrze nia i 31 grudnia ka dego roku, na koniec kwarta u.
Pierwsza sp ata zostanie dokonana 31.12.2010 roku.

g) W przypadku, gdy termin sp aty raty kredytu czy odsetek przypadnie na dzie  ustawowo
wolny od pracy, albo nie b cy dniem roboczym dla Wykonawcy, Zamawiaj cy dokona
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sp aty w pierwszym dniu roboczym nast puj cym po wyznaczonej dacie sp aty,
z wyj tkiem gdy 31 grudnia przypadnie na dzie  ustawowo wolny od pracy, albo nie

cy  dniem  roboczym  dla  Wykonawcy,  Zamawiaj cy  dokona  sp aty  w  ostatnim  dniu
roboczym poprzedzaj cym dzie  31 grudnia.

h) Odsetki od wykorzystanego kredytu b  naliczane od kwoty aktualnego zad enia
i naliczane b  od dnia powstania zad enia do dnia poprzedzaj cego sp at  raty
kredytu a w konsekwencji do dnia poprzedzaj cego jego sp at  w ca ci.

i) Odsetki naliczane b  od kwoty aktualnego zad enia przyjmuj c rzeczywist  liczb
dni w miesi cu oraz za enie, e rok liczy 365 dni, natomiast ilo  dni w roku
przest pnym 366.

j) Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo przedterminowej sp aty rat kapita owych kredytu, bez
ponoszenia jakichkolwiek op at z tego tytu u i bez konieczno ci uzyskania zgody
Wykonawcy. Wcze niejsza sp ata b dzie podlega a rozliczeniu w najbli szym terminie

atno ci odsetek.
k) Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo nie pobrania kredytu w pe nej wysoko ci, bez

ponoszenia jakichkolwiek op at z tego tytu u i bez konieczno ci uzyskania zgody
Wykonawcy.

l) Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo wcze niejszego sfinansowania w roku 2010 cz ci
zada  inwestycyjnych rodkami w asnymi.

)  W przypadku pobrania prowizji przez Wykonawc  od udzielonego kredytu, prowizja
      b dzie p atna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu.
m)  Za dzie  dokonania sp aty rat kapita owych i odsetek, b dzie si  uwa  dzie  uznania
       rachunku bankowego Wykonawcy kwot  przypadaj  do zap aty.
n) Kredyt b dzie oprocentowany wed ug zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako suma

stopy bazowej oraz mar y banku.
stopa bazowa: WIBOR 3 – miesi czny dla z otowych depozytów
mi dzybankowych z ostatniego dnia notowa  kwarta u poprzedzaj cego kwarta
sp aty kolejnej raty odsetkowej,
sta a dla ca ego okresu kredytowania mar a banku.

o)  Kredyt b dzie zabezpieczony w formie weksla in blanko wraz z deklaracj  wekslow ,
(weksel podpisuj  Burmistrz i Skarbnik, deklaracj  wekslow  Burmistrz).

p)  Zamawiaj cy nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom.
r)  Sposób zabezpieczenia kredytu nie ulega zmianie w ca ym okresie kredytowania.
s)   Nie przewiduje si  podpisania o wiadczenia o poddaniu si  egzekucji.

4. OPIS CZ CI ZAMÓWIENIA, JE ELI ZAMAWIAJ CY DOPUSZCZA
SK ADANIE OFERT CZ CIOWYCH

Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPE NIAJ CYCH

Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci udzielenia zamówie  uzupe niaj cych.
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6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZ  ODPOWIADA  OFERTY
WARIANTOWE, JE ELI ZAMAWIAJ CY DOPUSZCZA ICH SK ADANIE

Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych.
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane b dzie od dnia 15.12.2010 r. do dnia 31.12.2016 r.

8. WYSOKO  ZWROTU KOSZTÓW W POST POWANIU

Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu.

9. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS DOKONANIA OCENY
SPE NIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegaj  wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 113,
poz. 759).

2) Spe niaj  warunki okre lone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie
publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759) tj.:
a) posiadaj  uprawnienia do wykonywania czynno ci bankowych zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr
72, poz. 665 z pó n. zm.) w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na
rozpocz cie dzia alno ci bankowej, o których mowa w art. 36 ustawy Prawo
bankowe, lub na podstawie art. 178 Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665 z pó niejszymi zmianami),

b) dysponuj  odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,

c) posiadaj  sytuacj  finansow  i ekonomiczn  gwarantuj  wykonanie zamówienia.

3) W celu wykazania spe nienia warunków udzia u w post powaniu Wykonawcy musz
si  wykaza  dokumentami okre lonymi w cz ci 10 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

10. INFORMACJE O O WIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJ
DOSTARCZY  WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA SPE NIENIA
WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU:

1) wiadczenie, o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post powania na
podstawie przepisu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie  publicznych.



5

2) Aktualny odpis tj. wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania oferty z w ciwego rejestru potwierdzaj cy status prawny Wykonawcy
z miejscem i dat  rejestracji.

3) Kopia zezwolenia potwierdzona za zgodno  z orygina em Komisji Nadzoru
Bankowego na wykonywanie dzia alno ci bankowej, a w przypadku gdy Wykonawca
jest bankiem, o którym mowa w art. 178 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z pó niejszymi zmianami)

wiadczenie w tym zakresie, z którego wynika o b dzie, i  Wykonawca jest
uprawniony do wykonywania dzia alno ci bankowej.

4) Aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego tj. wystawione nie
wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert potwierdzaj ce, e
Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków lub za wiadczenie, e uzyska
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych

atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu.
5) Aktualne za wiadczenie tj. wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem

terminu sk adania ofert w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego, potwierdzaj cego, e Wykonawca nie
zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne lub
potwierdzenia, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu.
6) wiadczenie, e Wykonawca spe nia warunki udzia u w post powaniu okre lone

w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych,
(za cznik nr 3 SIWZ).

7) Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w cz ci 10 siwz
pkt 2), 3), 4), 5) sk ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzib  lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce:

a) e nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci,
b) status prawny Wykonawcy z miejscem i dat  rejestracji,
c) e nie zalega z uiszczaniem podatków, op at lub sk adek na ubezpieczenia

spo eczne lub zdrowotne albo, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie
w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu.

8) Je eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib  lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si  dokumentów, o których mowa w punkcie
poprzedzaj cym, zast puje si  je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z one
przed notariuszem, w ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem
samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania.

9)  Dokumenty, o których mowa w cz ci 10 pkt 7, b  wystawione nie wcze niej ni
3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert.
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10) Kopie wszystkich dokumentów do czonych do oferty winne by  potwierdzone za
zgodno  z orygina em, przez osoby upowa nione do jej podpisania ( na ka dej
zapisanej stronie).

11) Zamawiaj cy wyklucza z post powania Wykonawców, którzy nie wyka  spe nienia
warunków udzia u w post powaniu nie pó niej ni  w dniu, w którym up yn  termin
sk adania ofert.

12) Ofert  Wykonawcy wykluczonego uznaje si  za odrzucon .
13) Oferta wspólna, sk adana przez dwóch lub wi cej Wykonawców, powinna spe nia

nast puj ce wymagania:
a) wiadczenie o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu, zgodnie z art.22

ust. 1 pkt 1), 4) w swoim imieniu sk ada ka dy z Wykonawców (za cznik nr 3a
SIWZ) i o wiadczenie z art. 22 ust. 1 (za cznik nr 3 SIWZ) w imieniu wszystkich
Wykonawców wyst puj cych wspólnie sk ada pe nomocnik,

b) oferta wspólna powinna by  sporz dzona zgodnie z SIWZ i zawiera  wszystkie
wymagane o wiadczenie lub dokumenty,

c) dokumenty, dotycz ce w asnej firmy, np.: o wiadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z post powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych, za wiadczenia, kopie
dokumentów, o których mowa w pkt 2), 3), 4), 5) – sk ada ka dy z Wykonawców
sk adaj cych ofert  wspóln  w imieniu swojej firmy,

d) dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy sk ada pe nomocnik
Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców sk adaj cych ofert  wspóln .

14)  Przed podpisaniem umowy ( w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy
sk adaj cy ofert  wspóln , b  mieli obowi zek przedstawi  Zamawiaj cemu umow
konsorcjum (list intencyjny), zawieraj , co najmniej:
a) zobowi zanie do realizacji wspólnego przedsi wzi cia gospodarczego

obejmuj cego swoim zakresem realizacj  przedmiotu zamówienia,
b) okre lenie zakresu dzia ania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowi zywania umowy, który nie mo e by  krótszy, ni  okres obejmuj cy

realizacj  zamówienia.

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI  ZAMAWIAJ CEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O WIADCZE  LUB
DOKUMENTÓW

W post powaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane b  pomi dzy
Zamawiaj cym i Wykonawc  pisemnie, faksem nr (68) 3681401 lub drog  elektroniczn  e –
mail: ilowa@ilowa.pl.
Fakt otrzymania wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanych za pom  faksu lub
drog  elektroniczn , ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza.

wiadczenia, za wiadczenia, kopie dokumentów potwierdzone za zgodno  z orygina em
sk ada si  w formie pisemnej.
Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiaj cy zobowi zany jest niezw ocznie udzieli  wyja nie ,

mailto:ilowa@ilowa.pl
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jednak nie pó niej ni  na 2 dni przed up ywem terminu sk adania ofert, pod warunkiem e
wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wp yn  do
Zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego
terminu sk adania ofert.
Je eli wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wp ynie po
up ywie wy ej wymienionego terminu sk adania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyja nie
zamawiaj cy pozostawia wniosek bez rozpoznania.
Na bieg terminu sk adania wniosku o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków
zamówienia nie wp ywa przed enie terminu sk adania ofert – w przypadku wyst pienia
przed enia.
Zamawiaj cy przeka e tre  zapyta  wraz z wyja nieniami Wykonawcom, którym przekaza
specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania ród a zapytania oraz zamie ci
je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono specyfikacj  istotnych warunków
zamówienia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu
sk adania ofert zmieni  tre  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan  zmian
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiaj cy przeka e niezw ocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekaza  specyfikacj  istotnych warunków zamówienia i zamieszcza

 tak e na stronie internetowej, na której zamieszczono specyfikacj  istotnych warunków
zamówienia.
Zamawiaj cy nie zamierza zwo  zebranie z Wykonawcami.
Ofert  sk ada si  w formie pisemnej.

12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI  Z WYKONAWCAMI:

1) Do bezpo redniego kontaktowania si  z Wykonawcami Zamawiaj cy uprawnia:
w sprawach dotycz cych realizacji przedmiotu zamówienia Pana W adys awa
Stanis awskiego pok. nr 6, tel. nr (68) 368 14 09,
faks nr (68) 368 14 01
w sprawach dotycz cych specyfikacji istotnych warunków zamówienia Pan
Roman Andzel – Sekretarz Gminy pok. nr 16, tel. nr (68) 368 14 03,
faks nr (68) 368 14 01

2) Ze wzgl du na obowi zkow  pisemno  post powania wszystkie ewentualne
wyja nienia ustne nie s  dla Wykonawców wi ce.

3) Oferty, opinie bieg ych, o wiadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty
i informacje sk adane przez Zamawiaj cego i Wykonawców, oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego stanowi  za czniki do protoko u post powania o udzielenie
zawiadomienia.

4) Protokó  wraz z za cznikami jest jawny. Za czniki do protoko u udost pnia si  po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa nieniu post powania, z tym
e oferty s  jawne od chwili ich otwarcia.

5) Osoby uprawnione do porozumiewania si  z Wykonawcami s  upowa nione do
udost pnienia do wgl du dokumentacji z post powania o udzielenie zamówienia
publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.
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6) Nie ujawnia si  informacji stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je eli Wykonawca nie pó niej ni
w terminie sk adania ofert zastrzeg , e nie mog  one by  udost pnione.

13. WYMAGANIA DOTYCZ CE WADIUM

Zamawiaj cy nie przewiduje wniesienia wadium.

14. TERMIN ZWI ZANIA OFERT

1) Wykonawca jest zwi zany ofert  przez 30 dni od daty sk adania ofert. Bieg terminu
zwi zania ofert  rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

2) W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed up ywem terminu
zwi zania ofert , Zamawiaj cy mo e tylko raz zwróci  si  do Wykonawców
o wyra enie zgody na przed enie tego terminu o oznaczony okres, nie d szy
jednak ni  60 dni.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1) Oferta powinna by  przygotowana z uwzgl dnieniem nast puj cych zasad:
a) ka dy Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert  w jednym egzemplarzu,
b) nie dopuszcza si  sk adania ofert cz ciowych b  alternatywnych,
c) oferta powinna obejmowa  ca  zamówienia,
d) oferta powinna by  z ona pod rygorem niewa no ci w formie pisemnej,
e) oferta powinna by  z ona zgodnie z za cznikiem nr 1 do SIWZ – formularz

oferty,
f) oferta powinna by  sporz dzona w j zyku polskim, na maszynie, komputerze lub

cznie nie cieralnym atramentem,
g) oferta i o wiadczenie powinny by  podpisane przez osoby upowa nione do

podpisania oferty,
h) upowa nienie do podpisania oferty powinno by  do czone do oferty, o ile nie

wynika ono z dokumentów do czonych do oferty,
i) wszelkie pe nomocnictwa do czone do oferty musz  by  z one w oryginale lub

kopii po wiadczonej notarialnie,
j) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegaj  si  o udzielenie zamówienia,

wówczas ustanawiaj  pe nomocnika  do reprezentowania ich w post powaniu,
albo do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pe nomocnictwo musi w swej tre ci
jednoznacznie wskazywa  uprawnienie do podpisania oferty lub podpisania oferty
i umowy.
Pe nomocnictwo powinno by  sporz dzone w formie pisemnej i do czone do
oferty.
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Pe nomocnictwo takie mo e równie  wynika  z umowy konsorcjum, któr  w tym
przypadku w oryginale lub kopii po wiadczonej notarialnie Wykonawca za cza
do oferty.
Ofert  sk ada pe nomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców
sk adaj cych ofert  wspóln ,

k) kopie wszystkich dokumentów do czonych do oferty, winne by  potwierdzone za
zgodno  z orygina em przez osoby upowa nione do jej podpisania ( na ka dej
zapisanej stronie),

l) wszelkie poprawki i zmiany w tek cie oferty, musz  by  parafowane przez osoby
podpisuj ce ofert ,

)    w interesie Wykonawcy, wszystkie strony oferty winny by  ponumerowane.
2) Oferta  powinna zawiera  nast puj ce dokumenty i o wiadczenia:

a) formularz ofertowy wg za cznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia z podan  cen ,

b) dokumenty i o wiadczenia, o których mowa w cz ci 10 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,

c) symulacj  sp aty rat kapita owych i odsetek kredytu uwzgl dniaj  za enia
Zamawiaj cego w niniejszej specyfikacji.

3) Zamawiaj cy za da przedstawienia orygina u lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawc  kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi w tpliwo ci co do jej prawdziwo ci.

4) Wszelkie dokumenty z one w innym j zyku ni  polski, winny by  z one wraz
z t umaczeniem na j zyk polski.

5) Wykonawca, sk adaj c ofert  mo e zastrzec, e nie mog  by  udost pnione
znajduj ce si  w jego ofercie informacje stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa,
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust.
4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnic
przedsi biorstwa rozumie si  nieujawnione do wiadomo ci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi biorstwa lub inne informacje
posiadaj ce warto  gospodarcz , co do których przedsi biorca podj  niezb dne
dzia ania w celu zachowania ich poufno ci.
Zastrze enie winno by  wówczas dokonane poprzez z enie oferty w dwóch
cz ciach opisanych jako „cz  jawna ofert” i „cz  tajna oferty”.
Wykonawca nie mo e zastrzec informacji dotycz cych ceny, terminu wykonania
zamówienia i warunków p atno ci zawartych w ofercie.

6) Zamawiaj cy zamie ci ofert  w zamkni tej kopercie, oznaczonej: „Oferta na
udzielenie kredytu d ugoterminowego”. Poza oznaczeniem podanym wy ej, koperta
powinna by  zaadresowana do Zamawiaj cego na adres:
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Gmina I owa
ul. eromskiego 27
68-120 I owa

Na kopercie nale y umie ci  nazw  i adres Wykonawcy, aby mo na by o odes
ofert  w przypadku stwierdzenia jej opó nienia.

7) Wykonawca przed up ywem terminu sk adania ofert mo e zmieni  lub wycofa
on  przez siebie ofert  pod warunkiem, e Zamawiaj cy otrzyma pisemne

powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem sk adania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, zostanie oznaczone zgodnie
z postanowieniami niniejszego rozdzia u pkt 6), a koperta b dzie dodatkowo
oznaczona okre leniami „Zmiana” lub „Wycofanie”.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK ADANIA I OTWARCIA OFERT

1) Oferty nale y z  drog  pocztow  za potwierdzeniem odbioru lub osobi cie
w siedzibie  Zamawiaj cego  tj.  Urz dzie  Miejskim w I owej  ul.  eromskiego  27,  68-
120 I owa w sekretariacie ( pokój nr 14) w godzinach pracy Urz du tj. od godz. 800 do
godz. 1500.
Ostateczny termin sk adania ofert up ywa 7 grudnia 2010 roku o godzinie 1200. Uwaga
– za termin z enia oferty przyjmuje si  dat  i godzin  wp ywu oferty do
Zamawiaj cego.

2) Ofert  z on  po terminie do sk adania ofert, zwraca si  niezw ocznie bez otwierania.
3) Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza

przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia.
4) Otwarcie ofert jest jawne i nast pi bezpo rednio po up ywie terminu do ich sk adania.
5) Zamawiaj cy dokona otwarcia ofert w dniu 7 grudnia 2010 roku o godzinie 1215

w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiaj cego tj. Urz dzie Miejskim w I owej ul.
eromskiego 27, 68-120 I owa.

6) W pierwszej kolejno ci zostan  otwarte i odczytane koperty oznaczone „Wycofanie”,
a nast pnie zostanie sprawdzona nienaruszalno  ofert i zostanie odczytana nazwa
i adres Wykonawcy i oferowana przez niego cena. Otwarcie ofert jest jawne.

7) Informacje o których mowa w pkt 3) i 6) dor cza si  Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawca okre li cen  za wykonanie zamówienia jako sum  kwoty odsetek oraz prowizji
od kredytu, przy za eniu, e:

1) Kredyt b dzie oprocentowany wed ug zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako
suma stopy bazowej i mar y banku, gdzie za stop  bazow  przyj ty zostanie WIBOR
3 – miesi czny dla z otowych depozytów mi dzybankowych z ostatniego dnia
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notowa  kwarta u poprzedzaj cego kwarta  sp aty kolejnej raty odsetkowej, natomiast
mar a banku b dzie sta a dla ca ego okresu kredytowania wyra ona w %.
W celu otrzymania porównywalno ci ofert, nale y przyj  WIBOR – 3
miesi czny dla z otowych depozytów mi dzybankowych w wysoko ci 3,84%.

2) W przypadku pobrania prowizji Wykonawca poda w PLN wysoko  prowizji od
kwoty udzielonego kredytu, p atnej jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu.

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI B DZIE SI  KIEROWA  ZAMAWIAJ CY
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW

1) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2) Sposób oceny ofert.

Ocena ofert b dzie dokonana na podstawie wyliczenia ilo ci punktów wg
nast puj cego wzoru:

Ilo  punktów =  cena oferty najni szej * 100
      badanej oferty      cena oferty badanej

      O wyborze oferty decydowa  b dzie najwy sza ilo  punktów, a tym samym oferta
      o najni szej cenie. Ilo  punktów zaokr glona b dzie do dwóch miejsc po przecinku.
3) W toku badania i oceny ofert, Zamawiaj cy mo e da  od Wykonawców wyja nie

dotycz cych tre ci z onej oferty.
4) Zamawiaj cy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omy ki pisarskie,
b) oczywiste omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
c) inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze specyfikacj  istotnych

warunków zamówienia, niepowoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty,
      - niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta zosta a poprawiona.

19. INFORMACJE O FORMALNO CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA
DOPE NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1) O wyborze oferty Zamawiaj cy zawiadomi jednocze nie Wykonawców, którzy z yli
oferty oraz zamie ci informacj  na stronie internetowej, na której opublikowano
specyfikacj  istotnych warunków zamówienia i w miejscu publicznie dost pnym
w swojej siedzibie.

2) Zamawiaj cy uniewa ni post powanie o udzielenie zamówienia, je eli zajdzie co
najmniej jedna z okoliczno ci wymienionych w art. 93 ustawy Prawo zamówie
publicznych.

3) O uniewa nieniu post powania o udzielenie zamówienia Zamawiaj cy zawiadamia
równocze nie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali si  o udzielenie zamówienia,
podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.
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4) W przypadku uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia z przyczyn
le cych po stronie Zamawiaj cego, Wykonawcom, którzy z yli oferty
niepodlegaj ce odrzuceniu, przys uguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w post powaniu, w szczególno ci kosztów przygotowania oferty.

5) Zamawiaj cy zawrze umow  w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym ni  5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, w sposób
okre lony w pkt. 11 siwz (faksem, poczt  elektroniczn ); albo 10 dni – je eli
zawiadomienie zosta o przekazane w inny sposób (pisemnie).

6) Zamawiaj cy dopuszcza zawarcie umowy przed up ywem terminów, o których mowa
w ust. 1, je eli nie zostanie odrzucona adna z ofert, oraz nie zostanie wykluczony
aden Wykonawca.

7) Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si  od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiaj cy wybierze ofert  najkorzystniejsz
spo ród pozosta ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba e
zachodz  przes anki,  o  których  mowa  w  art.  93  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówie
publicznych.

20. WYMAGANIA DOTYCZ CE ZABEZPIECZENIA NALE YTEGO
WYKONANIA UMOWY

Zamawiaj cy nie da wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

21. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne dla Stron postanowienia umowy, które zostan  wprowadzone do tre ci zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera za cznik nr 4 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

22. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS UGUJ CYCH
WYKONAWCY W TOKU POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówie  publicznych wobec czynno ci Zamawiaj cego
podj tych niezgodnie z ustaw  w toku post powania o udzielenie zamówienia publicznego
lub zaniechania przez Zamawiaj cego czynno ci, do której jest zobowi zany na podstawie
ustawy, Wykonawcy przys uguje odwo anie.
W niniejszym post powaniu odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci:

1) Opisu sposobu dokonywania oceny spe nienia warunków udzia u w post powaniu.
2) Wykluczenia odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia.
3) Odrzucenia oferty odwo uj cego.

Odwo anie wnosi si  w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci
Zamawiaj cego stanowi cej podstaw  jego wniesienia – je eli zosta y przes ane w sposób
okre lony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub poczt  elektroniczn ) albo w terminie 10 dni –
je eli zosta y przes ane w inny sposób (pisemnie).
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Odwo anie dotycz ce tre ci og oszenia lub postanowie  siwz wnosi si  w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia og oszenia o zamówieniu Biuletynie zamówie  publicznych lub
zamieszczenia siwz na stronie internetowej. Odwo anie wobec innych czynno ci wnosi si
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci
mo na by o powzi  wiadomo  o okoliczno ciach stanowi cych podstaw  jego wniesienia.
Odwo anie wnosi si  do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego
kwalifikowanego certyfikatu. Odwo uj cy przesy a kopi  odwo ania zamawiaj cemu przed
up ywem terminu do wniesienia odwo ania w taki sposób, aby móg  on zapozna  si  z jego
tre ci  przed up ywem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2.
Pozosta e informacje na ten temat znajduj  si  w rozdziale 2 (art. 180 – 198) ustawy Prawo
zamówie  publicznych.
23. W innych sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

maj  zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie  publicznych.
24. Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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ZA CZNIKI DO SIWZ

1. Formularz oferty.
2. wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór.
3. wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu – wzory.
4. Istotne postanowienia umowy.

INTEGRALN  CZ CI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA S  PONI EJ ZA CZONE:

1. Uchwa a Nr 353/5/XLI/10 Rady Miejskiej w I owej z dnia 17 wrze nia 2010 r. w sprawie:
Zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2010 roku.

2. Uchwa a Nr 458/2010 Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: wydania opinii o mo liwo ci sp aty kredytu

ugoterminowego w kwocie 1.245.000 z

3. Zestawienie przep ywów pieni nych.

4. Ostatnia zmiana uchwa y bud etowej: Uchwa a Nr 382/5/XLII/10 Rady Miejskiej
w I owej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: Zmian uchwa y bud etowej na rok 2010
Gminy I owa.

5. Uchwa a RIO w Zielonej Górze w sprawie: wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania
bud etu Gminy I owa za 2009 rok.

6. Uchwa a  RIO  w  Zielonej  Górze  w  sprawie:  wydania  opinii  o  sprawozdaniu  Burmistrza
owej z wykonania bud etu Gminy za 2008 rok.

7. Uchwa a Nr 385/2010 Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16
wrze nia 2010 r. w sprawie: wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania bud etu
Gminy I owa za I pó rocze 2010 r.

8. Sprawozdania Rb-28S, Rb-27S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-UN, Rb-UZ roczne za lata
2008 i 2009 oraz Rb-28S, Rb-27S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za pierwszy, drugi i trzeci
kwarta  2010 roku.



 Za cznik nr 1 do
                                                                                                             Specyfikacji Istotnych
                                                                                                             Warunków Zamówienia

Wykonawca:
…………………………………………
(Nazwa Wykonawcy)
…………………………………………
…………………………………………
(Adres Wykonawcy)

Nr REGON………………………………..
Nr NIP …………………………………….
Tel./fax …………………………………..

OFERTA

Odpowiadaj c na og oszenie o przetargu nieograniczonym  na udzielenie i obs ug  kredytu
ugoterminowego w wysoko ci 1.245.000,00 PLN oferujemy wykonanie us ugi za kwot :

……………………….. w tym:
Kwota odsetek od kredytu wynosi ………………z , przy sta ej mar y banku
w okresie kredytowania w wysoko ci …………%.

Kwota prowizji, p atnej jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu za czynno ci
zwi zane z udzieleniem kredytu (od kwoty przyznanego kredytu) wynosi
………………PLN brutto.

wiadczamy, e przyjmujemy czas realizacji zamówienia od 15.12.2010 r. do
31.12.2016 r.

wiadczamy, e przyjmujemy warunki p atno ci okre lone w SIWZ w pkt 3 ppkt e),
 f) i g).

wiadczamy, e zapoznali my si  ze Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrze .

Zobowi zujemy si  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach wynikaj cych ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.

wiadczamy, e jeste my zwi zani ofert  przez okres 30 dni, licz c od terminu
sk adania ofert.



Oferta zosta a z ona na …………….. kolejno ponumerowanych kartkach. Integraln  cz
oferty stanowi  nast puj ce dokumenty:

1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………

……………………………….                                                  …………………………………
/miejscowo  i data/                                                                    /podpis osoby dzia aj cej w imieniu Wykonawcy/



 Za cznik nr 2 do
                                                                                                             Specyfikacji Istotnych
                                                                                                             Warunków Zamówienia

Wykonawca:
…………………………………………
(Nazwa Wykonawcy)
…………………………………………
…………………………………………
(Adres Wykonawcy)

Nr REGON………………………………..
Nr NIP …………………………………….
Tel./fax …………………………………..

WIADCZENIE
w trybie art. 24 ust. 1 i 2

wiadczamy, e brak jest podstaw do wykluczenia nas z post powania o udzielenie
zamówienia publicznego.

……………………………                                                            …………………………….
/miejscowo  i data/                                                              /podpis osoby dzia aj cej w imieniu Wykonawcy/



 Za cznik nr 3 do
                                                                                                             Specyfikacji Istotnych
                                                                                                             Warunków Zamówienia

Wykonawca:
…………………………………………
(Nazwa Wykonawcy)
…………………………………………
…………………………………………
(Adres Wykonawcy)

Nr REGON………………………………..
Nr NIP ……………………………………
Tel./fax …………………………………...

WIADCZENIE

wiadczamy, e spe niamy warunki udzia u w post powaniu okre lone w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówie  publicznych.

……………………………..                                                            …………………………….
/miejscowo  i data/                                                                    /podpis osoby dzia aj cej w imieniu Wykonawcy/



 Za cznik nr 3a do
                                                                                                             Specyfikacji Istotnych
                                                                                                             Warunków Zamówienia

Wykonawca:
…………………………………………
(Nazwa Wykonawcy)
…………………………………………
…………………………………………
(Adres Wykonawcy)

Nr REGON………………………………..
Nr NIP ……………………………………
Tel./fax …………………………………...

WIADCZENIE

wiadczamy, e spe niamy warunki udzia u w post powaniu okre lone w art. 22 ust. 1 pkt
1), 4) ustawy Prawo zamówie  publicznych.

……………………………..                                                            …………………………….
/miejscowo  i data/                                                                    /podpis osoby dzia aj cej w imieniu Wykonawcy/



Za cznik nr 4 do
                                                                                                       Specyfikacji Istotnych
                                                                                                       Warunków Zamówienia

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Bank udziela Kredytobiorcy kredytu d ugoterminowego w kwocie 1.245.000 z  (s ownie:
jeden milion dwie cie czterdzie ci pi  tysi cy z otych) w zwi zku z planowanym
deficytem bud etu Gminy I owa w 2010 roku na dofinansowanie wydatków zwi zanych
z realizacj  zada  inwestycyjnych.

2. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w dniu 15 grudnia 2010 r., jednak nie
wcze niej ni  po podpisaniu umowy i ustanowieniu prawnych zabezpiecze  sp aty
kredytu.

3. Udzielenie kredytu nast pi od dnia 15 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

4. Prawne zabezpieczenie sp aty udzielonego kredytu, a tak e innych zwi zanych
z kredytem nale no ci stanowi: weksel w asny in blanco do sumy wekslowej obejmuj cej
kredyt w wysoko ci 1.245.000 z  (s ownie: jeden milion dwie cie czterdzie ci pi  tysi cy

otych) wraz z nale nymi odsetkami i ewentualnymi kosztami wraz z deklaracj
wekslow  z wystawienia Kredytobiorcy.

5. Wykorzystanie kredytu nast pi w drodze realizacji przez Bank polecenia przelewu
Kredytobiorcy w ci ar rachunku kredytowego otwartego w ………………………… na
rachunek bie cy Kredytobiorcy nr ……………….......................... prowadzony
w Banku………...........................

6. Nale  prowizj  w kwocie……………….. PLN z tytu u realizacji kredytu,
Kredytobiorca przeka e na konto wskazane przez Bank w dniu postanowienia kredytu do
jego dyspozycji.

7. Kwota udzielonego kredytu podlega oprocentowaniu wed ug zmiennej stopy procentowej,
ustalonej zgodnie ze specyfikacj  istotnych warunków zamówienia.

8. Oprocentowanie kredytu ustalone jest na podstawie stawki WIBOR 3 – miesi cznego dla
otowych depozytów mi dzybankowych z ostatniego dnia notowa  kwarta u

poprzedzaj cego kwarta  sp aty kolejnej raty odsetkowej, powi kszonej o mar  Banku w
wysoko ci ……………. punktów procentowych.

9. Oprocentowanie kredytu jest sta e w kwartalnych okresach.

10. Bank nalicza odsetki w okresach kwartalnych od wykorzystanej kwoty kredytu wed ug
stóp procentowych obowi zuj cych w trakcie trwania umowy, pocz wszy od dnia
wyp aty kredytu do dnia poprzedzaj cego dzie  sp aty kolejnej raty kredytu.



11. Odsetki od kredytu podlegaj  sp acie w terminach kwartalnych do ostatniego dnia
miesi ca, pocz wszy od 31.12.2010 roku. Ostatnie odsetki p atne do 31.12.2016 r.

12. Za sp at  odsetek przyjmuje si  dzie  wp ywu nale no ci na rachunek Banku.
Je eli termin p atno ci odsetek przypada na dzie  uznany za wolny od pracy, sp ata
odsetek nast puje w pierwszym dniu roboczym przypadaj cym po dniu ustawowo
wolnym od pracy.

13. Sp ata kredytu (kapita u) dokonywana b dzie w 24 równych kwartalnych ratach
w wysoko ci 51.875 z . (pi dziesi t jeden tysi cy osiemset siedemdziesi t pi  z otych)

atnych przez kolejne 24 kwarta y, ka dorazowo w ostatnim dniu kwarta u,
w nast puj cych terminach:

I rata p atna w dniu 31.03.2011 r., ostatnia XXIV rata p atna do dnia 31.12.2016 roku.

14. Za dat  sp aty raty kapita owej kredytu przyjmuje si  dat  wp ywu rodków finansowych
na rachunek Banku.

15. Strony dopuszczaj  mo liwo  sp aty ca ci lub cz ci kredytu przed terminami
okre lonymi w pkt 13 niniejszych istotnych postanowie  umowy, bez ponoszenia
jakichkolwiek op at z tego tytu u i bez konieczno ci uzyskania zgody Banku.
Wcze niejsza sp ata b dzie podlega a rozliczeniu w najbli szym terminie p atno ci
odsetek.


